
 هب انم خدا 
 

 
 شماره:

 اترخی:
 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

   4                  م   کد فرم:
 پرورش و آموزشبه  یفرم درخواست معرف

 
 

                                                                                    شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهراندانشکده رواناز: 

 دبیرخانه شوراي تحقیقات-شهر               پرورش و آموزشبه: سازمان 

 (مشخصات محقق/دانشجو:1

 شماره شناسنامه/کد ملي:      :نام:                         نام خانوادگي:                    محل تولد

 :شماره تماس     شماره دانشجويي:                     محل تحصيل:                    رشته تحصيلي:     

 زندگي:آدرس محل 

 

از دانشگاهي که  بايستمي باشندميو در خارج از کشور مشغول به تحصيل  اندنمودهنکته:دانشجوياني که از دانشگاه بورس تحصيلي دريافت 

 دريافت نمايند. تأييديه اندشدهاعزام

 (مشخصات همکاران:2

 شماره تماس:  سنامه/کد ملي:شماره شنا   نام خانوادگي:   الف(نام:

 شماره تماس:  امه/کد ملي:شماره شناسن   نام خانوادگي:   ب(نام:

 شماره تماس:  شماره شناسنامه/کد ملي   نام خانوادگي:   ج(نام:

 (مشخصات کار تحقیقی:3

 /کار تحقيقي:نامهپايانعنوان يا موضوع طرح پژوهشي/

کار مشاهده)   مصاحبه محقق ساختهاستاندارد      باز پاسخبسته و   بسته پاسخ     باز پاسخ:   سؤاالتتعداد صفحات:   تعداد نامهپرسش

 ................ساير       يبردارنقشهو عکاسي يبردارلميفاجراي آزمون استاندارد   ( عملي

 درخواست معرفي به مناطق:

 باشد. شدهپيصورت تابهنکته:تمامي ابزارها 

 .باشديم دييتأمورد  محققدانشجو /شدهليتکمصحت مندرجات 
 مهر و امضاء: 

 شناسی و علوم تربیتیدانشکده روان

 حراست دانشگاه/دانشکده/موسسه پژوهشي و... دييتأ
 شهر تهران اجرا خواهند نمود. پرورش و آموزشحراست کار تحقيقي را در مناطق  بااطالعنامبرده باال  گردديمگواهي 

 مهر و امضا:                            
شناسی و علوم تربیتیروان دانشکدهحراست                                                                                                                                            

 
اسالمی در هنگام حضور در مدارس باشم و  شئوناتکه ملزم به رعايت مقررات و ضوابط و  ميگردیماينجانب.................................................... و همکاران متعهد 

 قرار دهم. وپرورشآموزشيک نسخه از کار تحقیقی خود را جهت استفاده در اختیار کارشناسی تحقیقات سازمان  مينمایمهمچنین تعهد 

مطابق مقررات  نامهمعرفیسازمان از همکاري با دانشجويانی/محققانی که موارد فوق را رعايت ننمايند معذور است و در صورت تخلف از موارد فوق ضمن ابطال -

 عمل خواهد نمود.

م کار تحقیقی سازمان از معرفی دانشجويان/محققان خواهر به مدارس پسرانه و دانشجويان/محققان برادر به مدارس دخترانه معذور است.بديهی است جهت انجا-

 (قید نمايید.2موارد مشخصات همکاران خود را در قسمت ) گونهايندر 

 . باشندمی نامهمعرفی ارائهکارت شناسايی معتبر به هنگام  ارائهمحقق/دانشجو و همکاران وي ملزم به  -

 پرسشنامه مطابق با مقررات و ضوابط خود آزاد است سؤاالت/تبديل يا حذف برخی از تأيیدسازمان در -

 محل امضاي دانشجو/محقق:

 :تاريخ تکمیل فرم


